
Szólni kell még, .persze jelentőségéhez képest egészen röviden, arról az Ádám és Éva c. 
kétfelvonásos, a műkedvelők számára írt darabról, amely közvetlenül a Tragédia krakkói bemu
tatója után jelent meg a lengyel Színpadkedvelők Könyvtárában, szerző vagy átdolgozó neve 
nélkül.73. 

1. felvonás: Az újkori Ádám és Éva szegényes kunyhóban, nagy nyomorban él. Mind
ketten sűrűn hivatkoznak bibliai ősükre, és fogadkoznak, hogy helyükben ellent tudtak volna 
állni minden kísértésnek. Beszélgetésüket hallotta a gróf (Lucifer), aki felajánlja, hogy nála 
„úri" életük lesz, ha három napig ellent tudnak állni a kíváncsiság kísértésének. Ádám kéri 
Évát, csípje meg, hátha csak álom volt az egész. — A darab II. és egyúttal utolsó felvonásában a 
gróf nagy luxussal berendezett szalonjában látjuk viszont az első emberpár késői névrokonait. 
Hőseink mindenben bővelkednek, csak egy váza fedelét nem nyithatják fel: az titok kell, hogy 
maradjon számukra. Éva egyre kíváncsibb lesz, mire Ádám ezt feleli: . . . „Lucifer, hagyja 
abba a" kísértést!" (11.) Hivatkozik a kígyóra, a kísértőre. Erre Éva ott akarja hagyni Ádá
mot^,, Ismerni sem akarlak, Sátán!" Végül is, minthogy Éva már-már haldokol a kíváncsiság
tól, Ádám felnyitja a váza fedelét, kirepül belőle az odazárt madárka. A gróf eredeti ígéretéhez 
híven, felmondja Ádáméknak a luxusvendégeskedést, a jólétet, de reményt hagy a jövőre: 
„Ha valamire szükségetek lesz, jöjjetek hozzám, én nem tagadom meg kérésetek teljesítését." 
Az újkori Ádám és Éva visszatér a kunyhóba, a nyomorba. 

A hallatlanul gyenge színvonalú darabocskát nem mernénk Madách-utánzatnak nevezni, 
csak megjelenésének a bemutatóval majdnem azonos időpontja,, néhány indítékának hasonló
sága alapján szimptómaként jelezzük. 

Tanulmányunk nem óhajtotta kimeríteni a Tragédia lengyelországi fogadtatásának és 
hatásának kérdését. Ez alkalommal csak a krakkói bemutatóval kapcsolatban levő eddigi 
kutatásaink fontosabb eredményeit közöltük. Jelezzük, hogy a Madách-problémával kapcsola
tosan egy nagyméretű szépirodalmi és recenziós anyag áttekintése van még hátra. Alapos gya
núnk szerint a Tragédia-veríe hullámok jóval szélesebbek és messzebbhatók Lengyelországban, 
mint azt ebben a pillanatban konkrétan bizonyítani tudjuk. A Tragédia jelentőségéről tanúsko
dik, hogy számos irodalomban kiváltott egy-egy érdekesebb irodalmi alkotást.74 

Szilágyi Ferenc 

AZ EPIKUS ARANY INDULÁSA ÉS CSOKONAI 
(A dévaványai juhbehajtás és a Csokonai-hagyomány) 

A 
Arról a példaként ható ösztönzésről, amelyet Csokonai költészete jelentett az írói 

tehetségét bontogató diák Arany számára, ő maga vall: részben a Bolond Istókban, részben 
Gyulaihoz írt önéletrajzi levelében. Erről a termékeny ösztönző hatásról azonban mindmáig 1| 
kevés kézzelfoghatót tudtunk. 

Az Aranynak tulajdonított A dévaványai juhbehajtás című vers szövegének előkerülése 
alkalmat ad nemcsak a kérdéses vers szerzőségének tisztázására, hanem Csokonai és az induló 
Arany stiláris kapcsolatának megvizsgálására, feltárására is. 

Több évtizedes lappangás után 1954-ben került nyilvánosságra Pap Károly közlésében 
A dévaványai juhbehajtás című szatirikus költemény (ItK 1954.78—83). A hosszabb elbeszélő 
vers szerzőjeként Ercsey Sándor és Szeremley Barna közlései nyomán Arany János neve került 
szóba.1 Az irodalomtörténészek közül Kéky Lajos és Voinovich Géza foglalkozott Arany szer
zőségének kérdésével — mindketten fenntartásokkal, Voinovich határozott kételyekkel.2 A kéz
iratnak Voinovichnál őrzött másolata a II. világháború alatt elégett; a kritikai kiadás „Zsen
gék. Töredékek. Rögtönzések c. kötetének Függelékében (VI. k. 199—200) csak rövid tartalmi 
ismertetését adta a versnek, emlékezetből, megtámogatva azonban Arany szerzőségének hite
lét Horváth János akadémikus atyjának, Horváth Józsefnek tanúságával, aki 1835-től 40-ig 
Nagyszalontán tanult. Pap Károly fent említett közlése alapján a vers „Állítólag Arany 

73 Adam i Ewe, komedyjka w dwóch aktach. Bibliotéka Miloáników Sceny. Warszawa nakfad Jana 
Fiszera. Nr. 25. (1903). Könyvárusi forgalomba 1904. elején került. Vö. „Przewodnik Bibliogaficzny" 1904. 
1. sz. (1904. jan. 5.) 2. 

74 NÉMETH i. m. 70, RÁKOS i. m. 333., W A L D A P F E L , i. m. 34—35. 
1 Ercsey 1883-ban tet t róla említést (Arany János életéből. 22.), Szeremlei Barna kisújszállási tanár 

pedig 1905-ben és 1909-ben ismertette a birtokába jutot t kéziratot. (Kisújszállási Nagykunmagyarok Kalen
dáriuma és Protestáns Képes Naptár.) 

11. K É K Y : Arany János pályakezdése. Beöthy-Emlékkönyv. 1908. Tanulmányok Arany János epiká
járól. Olcsó Kvtár 1843—47. sz, továbbá VOINOVICH: Arany János életrajza. I. k. 37. 
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verse" megjegyzéssel belekerült a költő összes verseinek újabb kiadásába is (Arany János 
Összes költeményei. I—III. k. Szépirodalmi Könyvkiadó 1955.). 

A vers megjelenése óta a kérdésnek egész kis irodalma támadt. 
Először Dénes Szilárd szólt hozzá a közleményhez (ItK 1956.178—86), s Arany János 

ifjúkori munkáját üdvözölte benne. Dolgozatában — a stiláris és nyelvi ismérveknek is kellő 
fontosságot tulajdonítva — Voinovichnak arra a két régebbi kételyére igyekezett megfelelni, 
hogy: „Valóban az-e a helyzet, hogy Arany János egész költői pályáján sehol egyetlen szóval 
sem céloz olyan ifjúkori költeményére, melynek a Ványai Juhbehajtásból ismert történet volna 
a tárgya? Való-e, hogy ebből a krónikából Arany János későbbi munkáiban sem ötlik fel egy 
vonás sem?". Különösen a második kérdéssel foglalkozik bővebben. Már Voinovich említette a 
kritikai kiadásban a versről, hogy „volt benne valami, ami Az elveszett alkotmány kortesnópének 
rajzához hasonlított"; Dénes most Az elveszett alkotmányból vett meggyőző szövegpárhuzamok
kal bizonyítja a két verses mű stílusrokonságát. Fölfedezi a kisújszállási versben Arany költői 
alkatának két jellemző tulajdonságát: a humort és a szatírát is (i. m. 181). 

A stílus-konkordanciákon kívül tárgyi bizonyítékokat is idéz Arany szerzőségére. 
Ercsey annak idején „Lovassy István, kisújszállási birtokos"-tól vette értesülését Arany szer
zőségét illetően. Dénes Lovassy pályáját, egyéniségét vázolva bizonyítja annak szavahihető
ségét (i. m. 178). Ehhez csak annyit teszünk még hozzá, hogy Ercsey a maga értesülését otthon, 
Szalontán vehette, ugyanis Lovassy István testvérbátyja, László, az országgyűlési ifjúság 
tragikus sorsú vezére, ott Szalontán tengette életét, s az Arany és a Lovassy család benső
séges baráti kapcsolatban volt egymással: öregkori leveleiben Arany is emlegeti a Lovassy 
családot (1. Rolla Margit: Arany estéje Bp. 1944. 122). 

Dénes másik — bár bizonytalan megfogalmazású — érve Arany szerzősége mellett az, 
hogy a vers magva egy olyan helyhez kötött falucsúfoló anekdota, amely jól vág a költő nagy
kunsági — kisújszállási — tartózkodásával. „A verses krónikáról már az eddigi adatok alapján 
is ismeretes volt, hogy az ún. falucsúfoló versek közé tartozik. Magvát bizonyára a túrkeveiek 
költötték, vagy terjesztették a dévaványaiak gúnyolására/Valószínűleg egész rövid szövegben, 
anekdotaként járt szájról szájra. Amikor tehát a költő ezt a tárgyat históriás énekben feldol
gozta, sok tekintetben képzelőtehetségére volt utalva. Ha ugyanis a költemény eseménysoro
zatán végigtekintünk, könnyen megállapíthatjuk, hogy egyes mozzanatok, epizódok "nem 
eredhetnek a néptől; költői tehetség közrehatásának is érezzük nyomait." (I. m. 180.) 

Dénes Szilárd föltevését döntő fontosságú érvekkel igazolta Ágotái László és Győrffy 
Lajos.3 Ágotái helyszíni tanulmányai szerint A dévaványai juhbehajtás meséje ma is él Kisúj
szálláson. Nemcsak az idősebb, 60—70 év körüli emberek ismerik, hanem a fiatalabbak is. 
Győrffy Lajos vizsgálódásai szerint is az anekdota Kisújszállásról ered. „Eddigi tudomásunk 
szerint a környékbeli helységekben sem ismerik . . . Nem valószínű tehát, hogy a vers szerzője 
máshol ismerte meg ezt az anekdotát, mint Kisújszálláson" (123.). Ugyancsak Győrffy idéz 
egy Kisújszálláson ma is emlegetett szólásmondást: „Előre isznak, mint a ványaiak a gödényre." 
(Uö.) • , 

Néprajzi szempontból, az anekdota keletkezése, ill. vándorlása szempontjából érdekes 
és figyelmet érdemel az az adat, amelyet Csűry Bálint közölt a Szamosháti szótárban a mos
tani Szabolcs-Szatmár megyei Gacsály község nevét tárgyaló szócikkben: „A gacsályiakról 
azt költötte a néphumor, hogy a réten egy gólyacsoportot tilosba tévedt borjúknak néztek s 
utánuk indultak, hogy behajtsák őket ( = zálogba elhajtsák). Azóta mondják róluk, hogy Ga-
csájba behajtották a gólyát." 

Mindezek alapján egyetérthetünk Győrffyvel: „Nem kétséges, hogy a krónika szerzője a 
mese témáját abból a falucsúfoló anekdotából merítette, amely szájhagyományként ma is él 
Kisújszálláson. Az is bizonyos, hogy forrása csak Kisújszállásról eredhet, ahol Arany János 
1834-ben tanítóskodott. Ott ismerték, ott szállt nemzedékről nemzedékre ez a mese, amelyet 
az abban szereplő két legközelebbről érdekelt fél, V á n y a és K e v i lakói sem igen ismertek, 
legalábbis nem olyan általánosan, mint Kisújszálláson." 

Nyitott kérdés marad azonban még mindig a ványai juhbehajtás anekdotáját megver
selő szatíra k e l e t k e z é s é n e k i d e j e , s s z e r z ő j é n e k k i l é t e ; pontosabban: 
hogyan egyeztethető össze a verses szatíra keletkezésének időpontja Arany 1834-i kisújszállási 
tartózkodásával? 

Erre vonatkozóan is vannak fogódzóink. Már Ágotái rámutatott arra a feltűnő és sok 
tekintetben fontos hasonlóságra, amely A dévaványai jahbehajtást Csokonai Békaegér harcával 
összefűzi: „A dévaványai juhbehajtás verselése teljesen megegyezik Csokonai Béka-egérharcá
nak verselésével. Csokonai eposza . . . bizonyára kedvenc olvasmánya volt a kollégiumi diák-
Ságnak Arany debreceni diákévei alatt is. Minden valószínűség szerint Arany is ismerte 

8 ÁGOTÁI LÁSZLÓ: „A dévaványai juhbehajtás" szerzőségének kérdéséről. Jászkunság, 1958. 1—2. 
sz. 38—40. GYŐRFFY LAJOS: Adalékok „A dévaványai juhbehajtás"-hoz. Jászkunság, 1960. 3. sz. 123—5. 
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A szomszéd falut kicsúfoló téma versbeöntésénél szinte önként kínálkozott a kezdő verselő 
kisújszállási praeceptornak Csokonai pattogó könnyed verselésmódja. A verselés mellett a 
szatirikus ábrázolásmód is nagy segítséget jelentett a kevés gyakorlattal rendelkező költő
nek." (I. m. 38.) 

Csokonai ismerőinek csakugyan első látásra szemébe ötlik nemcsak a versformák 
azonossága, a szatirikus ábrázolásmód, hanem a szövegbeli fordulatok, szavak, kifejezések 
közeli rokonsága is. Példának hadd idézzünk néhányat! 

Mindjárt A dévaványai juhbehajtás elején ezt a tréfás ,.etimológiáját" olvassuk Déva-
ványának: 

5. Hajdan benne kontyos Tarok 
Sokszor dévánkozának 

Azért hívják a magyarok 
Ma is Déva-Vanyának. 

S lejjebb: 

6. Most magyarul dévánkoznak* 
- Ványa törvény-házánál, 

És ha ma egy törvényt hoznak 
Fél napig se vigeál. — 

így van a magyar hazában, 
Mindenféle (Sedriá)ban, 
Minden országgyűlésen. — • 

Csokonai Békaegérharcában hasonlóan fordul elő a dévánkozik és a vigeál. 

ö t évig dévánkozának 
A vallás dolga felett [a békák] 

(Csokonai Vitéz Mihály összes versei. 
Szépirodalmi Könyvkiadó 

1956. I. k. 87.) 
Majd a következőkben: 

Végre egy [béka], a többieknél 
Okosabbik, felálla; 

„Eddig, úgymond, mindeneknél 
A halnyelv vigeála" 

(uo. 93.) 

Két szó egyezésének magában még nem volna jelentősége, ha nem ily viszonylag ritka 
szavak volnának. A ,tanakodás, tanácskozás' jelentésű dévánkodás-ról Czuczor—Fogarasi 
szótára azt írja, hogy „Ritka használatú tájszó". A Magyar Tájszótár szerint pedig a dévánko
zik ige meglehetősen zárt földrajzi körzetben: a Nagykunságban, Csongrád és Szabolcs 
megyében fordul elő. Mindenesetre ez az adat is Csokonai, ill. Kisújszállás felé mutat. 

Még jobban megerősíti azonban a Csokonai versével való összetartozást a s z a v a k 
s t i l á r i s f e l h a s z n á l á s á n a k v i z s g á l a t a . 

A vigeálnem áll egyedül A dévaványai juhbehajtásban: mellette tele van a vers — h a t á 
r o z o t t s t i l i s z t i k a i c é l l a l h a s z n á l t ! — latin szavakkal és kifejezésekkel. 
A bíró igy méltatlankodik: 

Ab invizis idegennek 
Kell lenni istentelennek, 

A honi mind ártatlan. 
29. A szegényebb fél per után 

Secundum usum nem nyer . . . 

De még a tanácsbeliek tudákos deákosságát követő Miska csősz is latinnal keveri a beszédét. 

4 Az egyezésre mutató szavakat a következőkben is én emeltem ki. Sz. F. 
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36. . . . Hát osztéglan 
\ Miska elő azt adta, 

Hogy a rét elborítva van 
r Juhval, — ő sem tagadja. 
Ámbár tessék inquirálni, 
Azt fogja ő fateálni 

Letett hite után is. 

E stílusparódia a falusi „kupak-tanács" gyűlésének leírásakor éri el csúcspontját. 
A „falu pennája", a nőtáros, így szónokol: 

46. „Urak! a legum Spiritus 
Soha sem ellenezte, 

Hogy ha van egy kis pirítus, 
Háj ne legyen mellette. 

Annál fogva consequenter, 
Mikor nem plenus a venter, 

Non est contra dicendum. 

47. Legyen bár az birka, de hisz 
Az semmi baj nem lészen, 

Hisz ez a diák szó: ovis 
Szintúgy birkát is tészen. 

Már pedig öves et boves 
Az ebanyája, ha kárt tesz: 

Impellere opus est. 

48. Annál fogva aliegálom 
1 v ' Hogy szükség behajtani, 

Én a pénzt percipiálom 
Ha ki fogják váltani. 

Most pedig igyunk előre 
Dictum, factum a juhbőrre: 

Quod erat demonstrandum. 

Hogy a tudákos latinizálás kigúnyolására használta a költő az egymást érő latin szava
kat és kifejezéseket, azt világosán bizonyítja a következő versszak: 

49. „Helyes, helyes a quod erat, 
Amellett kell maradnunk, 

Nótáros uram a vivát, 
Szavát meg kell fogadnunk. 

M e r t a n n y i d i á k s z ó k ö z ö t t 
L e h e t e t l e n , h o g y n é g y v a g y ö t 

I g a z m o n d á s n e l é g y é n." 

Csokonai a maga Békaegérharcában, mint kéziratban levő, az MTA I. Osztálya által 
1957-ben jutalmazott dolgozatomban részletesebben bemutattam, szintén parodizáló célzattal 
használja a latin szavakat és kifejezéseket: az egész korabeli nemesi nyelvhasználat paró
diájául. Míg mintáiban és példáiban: Blumauer Aeneis-travesztiájában, s annak magyar fordí
tásában, Szalkay Antal munkájában a latinizmusok csak a stílus-makaronikum, a „burleszk
stílus" eszközei és elemei, addig Csokonainál — s nyomában A dévaványai juhbehajtás szerző
jénél is — határozott kritikai, demokratikus nyelvművelő célzattal jelennek meg. Csokonai 
munkáiból elég néhány példát idéznünk, hogy meggyőződjünk a két mű szerzőjének szoros 
stílusrokonságáról. 

Enyim, mint örökös úré, 
Haereditario jure 

Vízvári uradalom — 
(Ö. I. k. 77.) 

Í02 



dicsekszik Fizignatus a Békaegérharcban. Ugyancsak az ő szájából halljuk: 

Sehol sincs a bandérium, 
Mely pro saluíe civium — 

Agyon táncolta magát. 
(ÖV. I. k. 81.) 

A rendek „ad sextam maji" gyűlnek be, s a Ványai juhbehajtásban hasonlót olvasunk: 

52. Sexta Julii: Közgyűlés 
A birkahajtás végett. . . 

Csokonainál is — szembetűnően — gyakran versszakzáró helyzetben, epigrammatikus csatta
nóként tűnnek fel a hosszabb latin szójárások és kifejezések. Különösen jó példáit találjuk 
ennek a Békaegérharc versformájában írt, annál még korábbi versében, Az istenek osztozásá-
ban, amely talán még közvetlenebb példája lehetett — stiláris tekintetben is — a Juhbehajtás 
írójának. 

Komám uram subscribálja, 
Kigyelmeden már a sor, 

Az úr majd cor amisálja, 
Különben is assessor; 

A tanács pecsétnyomóját, 
Egy horribilis nagy gólyát 
Nyomnak a decretumra. 

(ÖV. I. k. 52.) 
Vagy: 

Kitették hát szegény Júnót 
A papok kontójára, 

Jupitert, Neptunt és Plútót 
^Juttatván trónusára: 
így az erő és a scelus 

A venerabilís clerus 
Quidquid oppugnat, mit. 

(ÖV. I. k. 50.) 

Csokonainak ezt az ifjúkori versét — egy másik dévaj költeményével, a Crimen raptus-szal 
együtt — Arany János lemásolta magának; saját kezű másolatait az MTA Kézirattára őrzi 
K 527/c jelzettel. 

Egyébként Csokonai-élményre vallanak a vers 5. strófájának sorai is: 

Neve tehát nagyon régi [Dévaványának], 
Nem mint sok kárpátvidéki 

Iczky-viczky magyarnak. 

Hasonló sorok olvashatók Csokonainak egy sokáig kiadatlan, kézről kézre járt, kuruc 
hangú, Habsburg-ellenes versében, amelyet a debreceni kollégiumban is bizonyára jól ismertek. 

Hacsak bécsi lelket 
Rókától nem kér, 
Méltóságos telket 
A magyar nem nyer. 
így lett úrrá holmi Nitzki 

És Grasalkovics; 
Holmi német itzki, }itzk[, 

Holmi rác ics, vics. (Óh szegény országunk. ÖV. I. k. 683.) 

S itt mindjárt felhívjuk a figyelmet egy formai kérdésre is. A Szépirodalmi Könyvkiadó idézett 
kiadása' folyamatosan közli a Juhbehajtást — noha a Békaegérharc strófáival való egyezés a 
versszakokra tagoló közlés mellett szól. Pap Károly (arab) számozással tagolja a versszakokat, 
bár ő sem hagy hézagot a strófák között. 

A Csokonai versével való számos egyezés sok tekintetben fontos támaszpontot ad. 
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Csokonai Békaegérharca 1791-ben keletkezett s gyorsan vált népszerűvé, különösen a 
debreceni kollégiumi diákság körében, ahol a Márton-kiadásban közzétett kotta szerint még 
énekelgették is.a 

A dévaványai juhbehajtás tehát minden bizonnyal 1791 után keletkezett, mégpedig 
olyan szerző tollából, aki Csokonai versének közvetlen hatása alatt állott, s aki alkalmasint a 
debreceni kollégium diákja volt. 

Ismerjük Arany önéletrajzi megnyilatkozásaiból, hogy már szalontai diákként is 
Csokonai volt az eszményképe.6 A szálak tehát e vonatkozásban is Aranyhoz vezetnek. Deb
recenben tanult, Csokonai hatása alatt verselt. A Bolond Istók önéletrajzi értékű sorai szerint 
éppen „Csokonait vette sorban, »Légy-pókcsatáról« víg eposzt dalolt" (II. ének 117.). Kisúj
szálláson is töltött egy évet, abban a városban, ahol ismereteink szerint az anekdota mind
máig egyedül ismeretes. 

A fő kérdés most már az: mikor keletkezett, ill. keletkezhetett a Juhbehajtás — s 
keletkezési ideje összeegyeztethető-e Arany pályájának kisújszállási szakaszával? 

A vers eredetére vonatkozóan Győrffy Lajos dolgozatában találunk bizonyos fogódzót. 
Ő mutat rá arra a meglepő hasonlóságra, amely A dévaványai juhbehajtás és a CsökmŐi sárkány-
húzatás című népszerű XVIII. sz.-i verses munka bevezető része között van. 

„Ha a Csökmői sárkányhúzatás bevezető részét összevetjük A dévaványai juhbehajtás 
kezdő soraival, meglepő hasonlóságot, szinte szó szerinti egyezést találunk a két vers közö t t . . . 

Híres volt hajdan a nagy Kunsági nagy ártány, 
Még ennél sokkal híresebb a csökmei sárkány. 

Ezt a csökmeiek tartják régolta titokban, 
Mint a pisztolyokat szokták elrejteni tokba. 

Szóllani, ők erről másnak semmit sem akarnak, 
Mert attól félnek, hogy előre fejekre vakarnak . . . 

Most lássuk A dévaványai juhbehajtás kezdő sorait! 

Híres volt a hajdan korban 
A „kunsági nagy ártány" 
Szinte ezzel állt egy sorban 
A „csökmői nagy sárkány", 
Melyet, mint a pisztolyokat, 
Tokjában akként tartogat 
Csökmő régen titokban." 

(I. m. 124.) 

A két verskezdetnek ez a feltűnő egyezése mutatja, hogy A dévaványai juhbehajtás szerzője 
föltétlenül ismerte a Csökmői sárkányhúzatás meglehetősen széles körben elterjedt szövegét. 

A Csökmői sárkányhúzatás keletkezéséről pedig már van pontos adatunk: a XVIII. sz. 
végén, vagy a XIX. sz. elején keletkezett: mindenképpen 1808 előtt. Szerzőjét is ismerjük.7 

A mű igen népszerű volt a debreceni kollégiumban: 1808—1833 között hét kéziratos versgyűj
teményben maradt fenn (1. 0. Nagy i. m. 24). Volt olyan kéziratos könyv is, amely éppen 
e g y ü t t Ő r i z t e Csokonai tréfás verseit Szívós Mihály berekböszörményi jegyző Csökmőt 
csúfoló versezetével, amely egyébként jegyzőkönyvileg igazolható megtörtént esetet beszél 
el.8 Kézenfekvő példát találhatott itt a kollégiumban tanuló verselgető diák arra, hogyan 
lehet egy közszájon forgó falucsúfoló anekdotát irodalmi formában megörökíteni. 

A dévaványai juhbehajtás verses formába öntése tehát mindenesetre a C s ö k m ő i 
s á r k á n y h ú z a t á s m e g í r á s a u t á n történt — amint erre Győrffy Lajos rámuta
tott. Ugyanő említ a Túrkevei Múzeum gyűjteményéből egy 1833-as évszámot viselő kézírásos 
könyvecskét, amely „Időtöltésre való mulattató" cím alatt több diákos históriával együtt a 
csökmei sárkányhúzatás történetét is tartalmazza, sőt „közvetlen a Sárkányhúzatás után a 
többször emlegetett, de ismeretlen tartalmú Nagykunsági nagy ártány szövegének töredékét is 
köz l i . . . Az ilyenek nemcsak egy helységben forogtak közkézen, de lemásolták más falubeli 
diákok is, és így terjedt megyeszerte vagy még tovább . . . " (I. m. 124.). Győrffy ehhez még 
ezt a megjegyzést fűzi: „Nincs kizárva, hogy Kisújszálláson, a közeli szomszéd városban is 

5 L. Kazlev. X. k. 396. 6 „Tanítóim, Debreczenben beszítt hajlamuk szerint, Csokonait tűzték elém példányul, kit igen sze
rettem" (Önéletrajzi levél Gyulai Pálhoz. Nagykörös 1855. június 7.). 

' L. O. NAGY GÁBOK: Református kollégiumi diákirodalom a felvilágosodás korában. Debrecen 1942. 
27. 

8 L. O. NAGY GÁBOR i. m. 25.; NAGY GUSZTÁV, A csökmői sárkány. Ethn. 1957. 295. kk. 
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az erről készült másolat vagy más ilyesfajta gyűjtemény járt közkézen, és ez került 1834-ben 
az ott tanítóskodó Arany János kezébe. 

Végül még csak annyit, hogy a . . . túrkevei »Mulattató«-ban van egy hosszú vers, »Az 
istenek osztozkodása«, amelynek verselése pontosan ugyanaz, mint A dévaványai juhbehajtásé." 
(Uo.) 

Mi valószínűnek tartjuk, hogy a kérdéses történeteket Arany már a debreceni kollégium 
kéziratos könyveiből ismerhette. (A Győrffy által említett vers, Az istenek osztozása— amint 
már láttuk — Csokonai ifjúkori versei közül való.) 

A dévaványai juhbehajtás tehát legkorábban 1808 tóján, ill. 1808 után keletkezett. De 
mikor? összefüggésbe hozható-e megírásának ideje Arany írói működésével? 

• Az elemi iskolai zsengék után Arany első fennmaradt versei azok, amelyeket Szalontára 
hazatérve Ercsey Juliannához írt: az Elégia 1839-ből s a Feléd, feléd... 1840-ből; előttük azonban 
már Debrecenben, a kollégiumban is írt verseket: 1833—36 között (ezeket azonban elégette). 

A Juhbehajtás pontosabb keletkezési idejéről a vers néhány n y e l v ú j í t á s i 
s z a v a i g a z í t e l . 

Előfordul a versben több olyan nyelvújítási szó, amelyek alapján a vers keletkezését 
1830 utánra kell tennünk. Külön a l á h ú z v a szerepel a 33. versszakban az elnök, amely a 
Nyelvújítási Szótár s a Szófejtő Szótár tanúsága szerint 1831—33 körül bukkant fel; megvan a 
versben a hőstett (3. vsz.), amelyet a Nyelvújítási Szótár 1835-ből ismer. (Érdekes egyébként 
— az aláhúzás is azt bizonyítja —, hogy ezek a nyelvújítási szavak s t í l u s e l e m k é n t , 
p a r o d i z á l ó c é l l a l tűnnek fel a versben — akárcsak Az elveszett alkotmányban. 
Aranynak és a nyelvújításnak a viszonyát — különösen Az elveszett alkotmány stiláris célzásai 
alapján — érdemes volna egyszer tüzetesebb vizsgálat alá venni.) Különben a szövegben elő
forduló „Priznitzkúra" is némi támpontot ad a vers keletkezési idejének meghatározásához: a 
gyógymódjáról híressé vált Vinzenz Priessnitz 1799—1851-ig élt, s híre különösen 1826 után 
kapott szárnyra, amikor Gräfenbergben vízgyógyintézetét megalapította. Mindenesetre a 
„mikrofilológiai" adatok azt bizonyítják, hogy a vers keletkezésének alsó határa az 1830-as 
évek elején keresendő. 

S a felső határ? 
Pap Károly és Dénes Szilárd is még úgy tudta, hogy a munkáról legelőször Ercsey 

Sándor tett említést 1883-ben megjelent Arany-életrajzában. Ám a versről van korábbi érte
sülésünk is. Hatvány Lajos az így élt Petőfi III. kötetében (469—70.) közli a Reform 1874. 
március 12-i számából Péchy Imrének Petőfi reliquiák című írását, amelyben A dévaványai 
juhbehajtásvoi már szó esik. 

Erre egyébként már Scheiber Sándor is rámutatott Arany János ifjúkori elégiája: 
Gabuz Istók halálára címen megjelent dolgozatában (It 1958. 461.). Hatvány közlésére támasz
kodva értékeli Péchy közleményét, védve annak szavahihetőségét, s a bennünket érdeklő, 
versről ezt mondja: „Említi [Péchy] A ványai juhbehajtás-t. Ö tehát az első az irodalomban, 
aki ezt a művet idézi s nem Ercsey Sándor 1883-ban, mint Dénes Szilárd írja. A versezet (ha 
nem is 200, de 75 szakasz) megvan s valóban Kisfaludy Sándor regéinek mértékét köve t i . . . 
A verses krónika másolatait felsorolja Voinovich Géza s néhány évvel ezelőtt meg is jelent 
nyomtatásban, bár nem Arany kézirata alapján." Ezt egyelőre csak annyiban kell helyesbí-
tenünk, hogy a versek nem Kisfaludy regéinek mértékét, hanem Csokonai Békaegérharcának 
(Blumaueren át Michaelis-re visszamenő) strófaszerkezetét követik. 

Péchy tárcájának idevágó részleteit érdemes idéznünk az eredetiből, Hatvány közlése 
ugyanis — amint arra már Scheiber Sándor rámutatott — számos sajtóhibát tartalmaz s nem 
is teljes: mellőz néhány filológiailag értékes adatot. 

„Apám 1840-ben ment Debrecenbe hittanhallgatónak, 1844-ben pedig már végzett 
theológus volt, s l e l k é s z j e l ö l t , mikor Petőfivel ösmeretségbe jött. Petőfi ugyanis 
bejárt a református kollégiumba a diákokhoz, Székely Józseffel, Somogyi József és Kovács 
József, Bangó Péter, Pákh Albert stb. akkori diákokkal, kik b e n n l a k o s diákok voltak, 
ösmeretségbe jött. . . . Később 1847-ben Petőfi Szalontárói utazván — Arany János látoga
tásából — Pestre, ép keresztülutazván Tisza-Vezsenyen, hol akkor apám egvházi hivatalt 
viselt, meglátogatta és emlékeztette a Debrecenben eltöltött napokra. Apám szívesen fogadta . 
az ismeretes költőt, ki egy napig vendégül meg is maradt nála. — Lelkesedve emlegette apám
nak, hogy ő most egy magyar Homérosnál, Arany Jánosnál volt, ki falusi jegyző Szalöntán. 
Mily nagy ember az, mily nagy költő, s kérdezte apámtól, olvasta-e már Arany „ToIdi"-ját? 
— ha ezt nem olvasta, nem is magvar ember. — Apám említette, hogy ő már régen ismeri 
Aranyt s ennek bizonyítására két kéziratban levő költeményét is mutatta neki; az egyiknek 
czime „ V á n y a i j u h b e h a j t á s " , Kisfaludy Sándor Regéi mértékében írva, melvet 
Arany Szalöntán írt, egy másik költemény G a b u z I s t ó k halálára készült. Az első költe
mény hosszú, 200 versszakos, a második rövid és töredék. Megpróbálom itt mellékelni, remélem 
nem sértem meg koszorús költőnk Arany Jánost, ha ifjúkori, ismeretlen versét itt közlöm." 
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A Gabuz Istók halálára írt vershez a következő megjegyzést fűzi Péchy (ezt a részletet 
Hatvány nem közli): „Tovább hogy hangzik a vers, nem tudom, mert Petőfi elkérte apámtól az 
eredetit, mondván: fölviszi Pestre, kinyomatja az általa Jókaival szerkesztett É l e t k é p e k 
b e n , de tudtommal nem cselekedte. Közölt verset nagyon dicsérte Petőfi, dicsőitette a nép
költőt, ki egy szegény gulyás legényről nem röstel irni, ellentétben a klasszikus iskola emberei
vel, kik a népet ignorálták." 

A Gabuz Istókról írt vers tehát terjedelmesebb volt, s valahol Petőfi vagy Jókai hagya
tékában kell utána nyomozni. Jellemzőek Petőfinek a népi ihletésű és hangvételű költeményre 
tett megjegyzései. 

A bennünket közvetlenül érdeklő fontos részlet ezután így szól: „ A r a n y László, 
Arany János fia, a 60-as években több ízben megfordulván Tiszavezsenyen, s mindannyiszor 
meglátogatván apámat, mutatta neki apám az ő apja által írott két rendbeli művet [ti. A déva
ványai juhbehajtást és a Gabuz Istókról írt verset]. Arany László ekkor másolatot vett a két 
költeményről, megmutatta koszorús költő apjának, ki már akkor egészen megfeledkezett ezen 
két ifjúkori verséről, s kézszorítását küldte apámnak az ily módon való emlékezetbe hozatal 
köszönetéül." 

A dévaványai juhbehajtás szerzőségét illetően is döntő fontosságúnak látszó részlet 
jelentőségét már Scheiber Sándor kiemelte: amikor Péchy tárcáját 1874-ben közzétette, a 
történet mindkét szereplője Arany János és Arany László is életben volt.9 

E közleményből megnyugtató választ kaphatnánk tehát arra az aggályra, amit Voino-
vich úgy fogalmazott meg, hogy Arany irodalmi pályája folyamán „egyetlen szóval sem céloz" 
ily tárgyú versére: hiszen — Péchy szerint — ő maga nyugtázta fia révén köszönettel az ifjú
korából megőrzött, fennmaradt verset. 

Nem hagyhatjuk szó nélkül azonban azokat a hírlapi válaszokat/amelyek Péchy közle
ményét fogadták. Idézett tárcájában Péchy még egy verset közölt, a Rokka-dalt, amelyet 
— teljesen hitelesnek ható tárgyi mozzanatok említésével — Petőfi 1844-ben Debrecenben írt 
műveként mutatott be. A verssel külön tanulmányban kívánok foglalkozni; itt csak annyit 
jegyzek meg, hogy a hitelességének igazolására tanúul hívott Székely József és Bulyovszky 
Gyula erősen személyes, minden tárgyi bizonyítékot, s minden irodalomtörténetileg számba 
jöhető érvet nélkülöző válaszaikban elutasítják a Péchy által közölt ifjúkori verset — féltve 
tőle Petőfi nimbuszát. (1. Reform, 1874. 71. és 72. sz.) Ami bennünket közelebbről érdekel: a 
lap 71. számában, Székely József levele után, Arany László nyilatkozatát is közli a szerkesz
tőség. „Péchy Imrének lapunk mai tárczájában közölt irodalomtörténeti adataira vonatkozó
lag Arany László úr is fölkért bennünket kijelenteni, hogy a közleménynek reá vonatkozó része 
részint alaptalan, részint túlzott. A. L. jól ismerte ugyan Péchy István vezsenyi néptanítót, s 
emlékezik, hogy ez mutatta is neki a kérdéses »Ványai juhbehajtás« czimü verset, melyet 
állítólag Arany János irt volna, de arról A. L. másolatot nem vett, atyjával nem közölte, s igy 
valódiságát igazolni nem volt alkalma. A »Gabuz Istók« czimü versről pedig se A. L., se atyja 
máig sem tudnak semmit, s legkevésbé sem emlékeznek, hogy e különös hangzású nevet vagy a 
közlött négy versszakot valaha valahol látták vagy hallottak volna." Ha csak a leírt szavak 
betű szerinti jelentését néznénk, bele kellene törődnünk, hogy a kérdéses verseket mégsem 
Arany János írta. De ha a sorok mögé nézünk, észre kell vennünk azt a — szinte már beteges — 
szemérmességet, amellyel Arany ifjúkori „botlásait" takargatta. Elég, ha azokra a soraira 
emlékezünk, amelyekkel régi szalontai barátjának, Rozvány Györgynek azt a tervét fogadta, 
hogy ifjúkora epizódjaiból valamit közreadjon. Idézzük, amit Sáfrán Györgyi ír erről: 

„idegenkedett attól, hogy a Rozvány Györgv-féle gyermek- és ifjúkori emlékek még 
életében nyilvánosságra kerüljenek. Márki Sándor Bihar megye nagy szülötteinek életrajzai 
közt Aranyét is közölni akarta s éppen még a szülőföldön lejátszódó emlékek alapján. Ehhez 
kérte a költő beleegyezését. Választ Arany Lászlótól kapott: 

»Kéreti önt, hogy azon ifjúkorára vonatkozó adatokat, melyekről hozzá intézett levelé
ben szól, ne közölje részletesen. Nézete szerint ily kérdésekben az, hogy hasonló ifjúkori apró
ságok, ha érdekesek lehetnek is az író halála után, de életében nem tartoznak a közönség elé s 
közlésök igen könnyen indiscretiová válhat az iróval, arrogantiává a közönséggel szemben, 
amely előtt a még élő író ez adatok által úgy mutattatik be, mint csupán történelmivé vált 
egyének mutathatók be.«t0 Érdemes megjegyeznünk, hogy e sorok 1877. elejéről származnak. 

' Egyébként nemcsak Péchy Imre személyére, hanem apjára, Péchy Istvánra vonatkozóan is vannak 
adataink, amelyek hitelesítik Péchy közléseinek megbízhatóságát: a debreceni kollégiumban tanult s „1843-ig 
theológiát is végzett. 1844-ben mint rektoriát váró diák lakott Debreczenben; innét ápr. elején Ádám Mihály 
akkori tisza-vezsenyi (Jász-Nkún-Szolnok m.) lelkész meghívta tanítónak,- mely állásban 1844 —1870-ig 
maradt. Azután pedig lemondván a tanítóságról, a vezsenyi határban levő szőlejében nejével együtt elvonulva 
kedvelt classikusainak körében élt." (1. SZINNYEI: Mírók). 10SÁFRÁN GYÖRGYI, Arany János és Rozvány Erzsébet. Bp. It Füz. 31. sz. 25—6. 1960. 
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Lehetetlen észre nem vennünk Arany László 1874-ben írt soraiban is az óvatos kitérést: kény
telen elismerni, hogy csakugyan látta a Péchy családnál a Ványai juhbehajtást, de — ügyes 
indokkal — mindjárt ki is tér a színvallás elől: Ő nem vett róla másolatot, „atyjával nem 
közölte", s ,,igy valódiságát igazolni nem volt alkalma". De hát föltétlenül le kellett írnia 
ahhoz a verset, hogy atyja véleményét róla kikérje? S ha annak idején elmulasztotta atyját 
megkérdezni, miért nem tette meg most, amikor a kérdés újra előkerült, hiszen Arany János 
még életben volt?! S miért nem nyilatkozott ő maga, akinek a verset tulajdonították? — Arany 
László óvatosan kitérő sorai mögött nem nehéz felismernünk az öreg Arany szemérmes, félénk 
aggodalmaskodását — s a választ semmiképpen nem tekinthetjük cáfolatnak Arany szerzősége 
dolgában. 

Némileg más az eset a Gabuz Istók haláláról írt verssel. Erre vonatkozóan meglehetősen 
kerek az elutasítás mind Arany János, mind fia részéről. Ám figyelembe kell vennünk, hogy 
itt a Ványai juhbehajtásnál kevésbé elterjedt, s annál alighanem régebbi verséről van szó a 
költőnek — s 1874-ben már előfordulhatott, hogy csakugyan nem emlékezett minden zsengé
jére. E kérdés még külön vizsgálatot igényel. Csak annyit jegyzek itt meg e kérdéshez, hogy a 
Reform 1874. 17. számában, két hónappal a Petőfi-reliquiák kinyomatása előtt Népköltészeti 
közlések címmel Péchy a maga szűkebb hazájából lejegyzett népdalokat adott közre — köztük 
«gyet, amely a Gabúz Istók esete címet viseli. így szól: 

A pusztában barangoltam 
Három zsandárra akadtam, — 
Kérdi tőlem, mi a neved? 
Hejh! hol az utazó leveled! 

Megállj zsandár! majd megmondom 
Csak a lajbim kigombolom . . . . 
Kettőt mindjárt agyonlőttem — 
Hejh! itt az utazó levelem. — 

Hozzá ezt a megjegyzést fűzi: „Jelen dal szükség esetén okmány is a 60-as évek zsan. 
dáros világáról, midőn utazó-levél kellett, ha egy mértföldnyire utazott is valaki." 

Az Aranynak tulajdonított vers s e népdal között tárgybeli rokonság nincs; a másik 
versnek egyébként eléggé szembetűnő „mflköltői" jellege. Hogy hogyan kapta e népdal a 
Gabúz Istók esete címet, s hogy a másik, a Gabuz Istók haláláról szóló vers csakugyan Arany 
János zsengéje-e — még további vizsgálatot kíván. 

A Ványai juhbehajtás szerzőségének hírlapi szóváltásánál még egy dolgot kell komolyan 
figyelembe vennünk: Péchy szavahihetőségét. E lelkiismeretes és szorgalmas adatgyűjtőnek, 
aki tervezett Petőfi-életrajzához szedte egybe az adatokat, minden korábbi filológiai közlése 
{1871-ben a Figyelőben Petőfi kjadatlan verseit ismertette) hitelesnek bizonyult — bár akkor 
is nem egy támadásban és cáfolatban részesült (vö. a Fővárosi Lapok 1874. évi május 30-i 
számában megjelent névtelen bírálattal). E bírálattal kapcsolatban írja Hatvány11: „Más 
kérdés, hogy vajon Péchyvel szemben is igaza volt-e [a névtelen bírálónak]? Mert egy szor
galmas gyűjtő, aki még első kézből kapja adatait, Petőfi katolizáló kísérleteinek történetén 
kívül, bizonyára még sok érdekes emberi okmányt is megmenthetett volna számunkra, ha 
Gyulai (mert aligha lehetett más) a kedvét nem szegi. Ezért csak sajnálni lehet, hogy Péchy 
kéziratai, amelyekről Szinnyei említést tesz, elkallódtak." S ha Péchy elismert filológiai meg
bízhatóságával, lelkiismeretes adatközlésével állítjuk szembe Arany László nyilatkozatának 
meglehetősen világos lélektani hátterű kitérését: semmiképpen sem tekinthetjük megcáfoltnak 
azt, hogy A dévaványai juhbehajtást Arany János írta ifjúkorában. 

De ha még kételkednénk is Péchy közlésének hitelességében, akkor is meggondolkoz-
tató, hogy Péchy 1874-ben Aranyénak mondja azt a verset, amelyet Ercsey 1883-ban Péchy-
től egészen függetlenül, egészen más forrás alapján — szintén Arany ifjúkori zsengéjének tart. 
S itt vissza kell térnünk Horváth János atyjának, Horváth Józsefnek tanúságára is: ő a har
madik, aki — a két másik tanútól függetlenül — szintén Arany ifjúkori munkájának tudta a 
verset. Három tanú — egymástól független — vallomása mindenesetre komolyan esik latba. 
Péchy közléséből az is kiderül, hogy — bárki is lett légyen szerzője a versnek — az már 1847 
nyarán készen volt; tehát korábbi, szótörténeti érveinket is figyelembe véve: 1830—1847 
"között kellett íródnia. Ez mind jól egybevág Arany írói pályájával, ill. pályakezdésével. (Az, 
hogy Péchy úgy tudja, hogy a verset Arany Szalontán írta, lényegében nem sokat változtat a 
vers keletkezéséről előadottakon; mindenesetre a tárgyi mozzanatok arra mutatnak, hogy 
még Kisújszálláson versbe szedte a helyi anekdotát.) 

11 így élt Petőfi. I I I . k. 378. 
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A fenti bizonyítással szemben azonban még fölmerülhetnek — más gondolatmeneten és 
más érvelésen alapuló — aggodalmak, amelyekre választ kell adnunk. 

Bereczki Imre az Irodalomtörténeti Közlemények 1962. évfolyamában foglalta össze 
kétségeit Arany szerzőségét illetően (633—8.). Fejtegetésének gondolatmenete ez: a versnek 
már eddigi ismertetőiben is élt a gyanú, hogy Aranyon kívül más is írhatta a költeményt. Az 
eddigi kutatás nem szentelt kellő figyelmet annak, mennyi a falucsúfoló vers történeti, anek
dotikus magva, s mennyi-belőle a költői-fantázia alkotása. (Dénes Szilárdot elmarasztalja, 
mivel a túrkeveiek által költött anekdotát sejt a költemény hátterében, holott — Bereczki 
tudomása szerint — ilyen anekdota Keviben nem létezik.) Szerinte nem vették észre az eddigi 
kutatók a költemény komor hangulatát, s nem méltatták kellő figyelemre a történet konkrét 
helyhez kötöttségét sem. „Ennél komorabb képet talán rajzolt költő magyar helységről, de 
névleg megjelölve még aligha" (634.). Innen egyenesen jut el ahhoz a következtetéshez, amely 
határozottan kétségbevonja Arany szerzőségét, s a verset dévaványai szerzőnek tulajdonítja. 

„Az a költő, aki ezt írta, nem lehetett közömbös, külső szemlélője a dévaványai viszo
nyoknak. Komoly okának kellett lenni, hogy így írjon. Dehát mivel bánthatta meg ennyire 
Dévaványa a 17 éves Arany Jánost, aki az eddigi kutatás szerint soha sem fordult meg e hely
ségben? Vajon ezzel Is pályázatra készült, mint legközelebbi fiatalkori műveivel? 

Pusztán e motívumbeli hasonlóságból még nem következhet Arany szerzősége. Ez eset
ben ugyanúgy lehetséges, hogy Petőfi írta, mint Arany. Míg Arany csak egy motívumot szen
tel a múlatás rajzának, Petőfi egész hőskölteményt írt egy kocsmai mulatásról. Ahogy Arany 
hallhatott a dévaványaiak mulatásáról Kisújszálláson, ugyanúgy hallhatott róla Petőfi is-
Mezőberényben.12 Petőfi 1847. jún. 10-én Kőrösladányban írta: .Puszta föld ez, ahol most 
járok' kezdetű költeményét, s másnap, jún. 11-én Mezőtúron az Utazás az Alföldön címűt. 
Valószínű, hogy Devaványán haladt át. Sok hasonlóság van ,A dévaványai juhbehajtás' és ,A 
helység kalapácsa' között." (I. m. 634—5.) 

A továbbiakban tiszteletre méltó, alapos levéltári kutatásokkal bizonyítja, hogy Deva
ványán a múlt század első évtizedeiben csakugyan a költeményhez hasonló állapotok uralkod
tak, s ezzel együtt igyekszik valószínűsíteni azt a föltevését, hogy a verset dévaványai ember, 
nevezetesen egy Szabó István nevű jegyző írhatta, az 1840-es években. 

Eddigi érveinket figyelmen kívül hagyva, vegyük rendre Bereczki érveit. Ő maga is 
válasz nélkül hagyja azt a kérdést (amit pedig cikkében számon kért az eddigi kutatóktól), 
hogy mi a viszonya a szatirikus versnek és a ma is élő anekdotának. 

Ha igaz is, hogy Túrkevén nem él az anekdota, Kisújszálláson két néprajzkutató 
szerint (köztük a Bereczki által tanúnak idézett Győrffy Lajos szerint is) mai napig megvan ? 
Ez pedig nemcsak a szerző kisújszállási volta mellett bizonyít, hanem elejti azt a föltevést is, 
hogy föltétlenül a ványai tanáccsal hadilábon álló ember személyes sérelmeken alapuló szatí
ráját lássuk a versben: hiszen egy a nép száján élő anekdotát bárki földolgozhat, különösen ha 
abban a faluban időzik, ahol a csúfolódó anekdota járja. (Nagyidára sem haragudott különö
sebben Arany, amikor szatírája tárgyául vette a történeti anekdotát.) 

S szépirodalmi mű szerzőségének megállapításánál nem lehet figyelmen kívüLhagyni a 
stiláris szempontokat, életrajzi vonatkozásokat, irodalomtörténeti mozzanatokat sem. Petőfit 
1847-ben A dévaványai juhbehajtás írójaként elképzelni stiláris és írólélektani képtelenség. Őt 
ekkor más problémák foglalkoztatták s a stílusa messze túljárt a Juhbehajtás stílusán. • 

• Petőfi szerzőségének egyébként néhány szóhasználati adat is ellene mond. A Juhbehaj-
tásban (52. vsz.) előfordul a canga (.fiavesztett birka'), amely a Nyelvtudományi Intézetben 
készülő Petőfi-szótár adatai szerint hiánvzik a költő szókincséből. Viszont Viski Károly kézira
tos Arany-szótára szerint Arány nyelvében élt a szó. 

Szabó István szerzőségét éppily nehéz bizonyítani: ahhoz túl jól gördülnek a vers sorai, 
ahhoz nagyon találó, éles szemű az ábrázolás, hogy egy verselgető falusi jegyző alkotásának 
tarthassuk, akinek különben semmi szépirodalmi művét nem ismerjük. Bereczki egyébként a 
vers keletkezését 1846—48 tájára teszi; de láttuk: 1847 nyarán már másolatban megvolt 
Tiszavezsenvben. Egy magánosan dúdolgató, névtelen falusi jegyző versének ily gyors vándor
lása elképzelhetetlen; de érthető lesz a vers számos másolatának keletkezése, s elterjedése, ha 
elfogadjuk, hogy a debreceni kollégium egy verselgető diákja írta. 

Hogy ki lehetett ez a diák? A vers nem akármilyen költői tehetségről árulkodik. E z t a 
v e r s e t c s a k i g a z i , h i v a t o t t k ö l t ő í r h a t t a . Nem egészen önálló mű még: 
Csokonai Békaegérharcának szatírája cseng benne vissza, de egy nagy tehetségű költői talentum 
tolla alatt. Ha tárgyi bizonyítékok nem is szólnának mellette, Arany nevének akkor is szóba 

la Itt valószínűleg Mezőtúrra gondolt a szerző, hiszen ez esik közelebb Dévaványához, s Mezőberény
ben ekkor nem is járt a költő; arra meg, hogy az utolsó hónap tépelődő keserűségében, 1849 júliusában vette 
volna tollhegyre ezt a kedélyes anekdotát Mezőberényben, még kevésbé gondolhatunk. 
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kellett volna kerülnie a vers szerzőségének vizsgálatakor. Kívüle nehéz volna a 30-as 40-es 
évekből a Tiszántúlról olyan népies stílusú, Csokonai hatása alatt verselő realista költői tehet
séget megnevezni, akinek tollából ilyen vers születhetett. 

Arany tizenhétéves korában került Kisújszállásra. Éppen annyi idős volt akkor^ mint 
Csokonai a Békaegérharc írásakor. Nem kell azon.fennakadnunk, mint Voinovich, hogy „az erős 
szatíra . . . a tizenhét éves szerző ellen szól", s hogy „Arany évekkel utóbb sem verselt ily 
könnyen, folyékonyan." Ezt a verset az a fiatal költői lángelme írta, akinek stílusát, eredendő 
realisztikus hajlandóságát még Csokonai példája inspirálta, s nem fojtotta még belé a szót az 
„új irány" almanachlírájának szenvelgő, élettelen stílusa, amely Debrecenben, a Péczelyjózsef 
professzor szerkesztette diák-almanachban, a Lantban is uralkodott, mint a diák-poéták elé 
tűzött írói eszmény. A Lant köteteit lapozva nem csodálkozhatunk azon sem, ha Arany jó 
időre elnémult: ez az új irány nem az ő stílusa volt. Igyekezett ugyan eltanulni ezt a nyelvet is, s 
mikor debreceni versei nagy „autó da fé"-je után öt év múlva újra tollat vesz a kezébe, hogy 
verset írjon Ércsey Juliskához: már az almanachlíra modorában versel ő is. (1. Voinovich: 
Arany János élete. I. 55—7.) Még első szépprózai próbálkozásai is az „új iskola" irreális talaján 
mozognak, míg Petőfi s a népi irány fölszabadító hatása alatt visszatalálhat Az elveszeti akot-
mányban és a Toldiban önmagához: igazi realisztikus alkotásaihoz, amelyeknek élén méltán 
emelkedik ki leleplező szatírájával, erőteljes népi humorával, jellemző erejével, ízes gazdag 
stílusával A dévaványai juhbehajtás, 

A tizenhétéves Csokonai Békaegérharca a Homérosznak tulajdonított antik témát 
Blumauer modorától ihletve a magyar kulturális és politikai élet éles hangú szatírájává kere
kítette; a tizenhétéves Arany a készen kapott helyi anekdotát nem fejleszti ilyen nagy kör
képpé, de Csokonai Békaegérharcától bátorítva a helyi anekdota ürügyén kegyetlenül őszinte, 
leleplező bírálatát adja a korabeli, nép fölött élősködő falusi közigazgatásnak. 

A két nagy költőnk kapcsolatát újabb oldalról megvilágító költemény mindenképpen 
megérdemli irodalomkutatóink figyelmét, s érdemes arra, hogy Arany első jelentős realisztikus 
alkotásaként tartsuk számon — ahogy Csokonai életművében a Békaegérharcot. így nem talál
juk már oly magánosnak és előzmény nélkül valónak Az elveszett alkotmányt sem Arany élet
művében, hiszen 1845-ben voltaképpen ott folytatta, ahol egy évtizeddel korábban abba
hagyta. 
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